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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 8 april 2019 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
VICTOR FERDINAND PAULA en
BEATRIZ ALEYDA VASQUEZ LOPEZ,
beiden wonende in Aruba.
De deurwaarder,
B.R. Roos
ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 1 april 2019 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
MARIO TISCIO, wonende in Aruba en
ADRIANA SAVINO, wonende in Italie.
De deurwaarder,
B.R. Roos
ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 8 april 2019 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
MILDRED
CECILIA
MONTALVO
ROBINSON, wonende in Aruba en
DARIO CASTELLS Y GARCIA, wonende
in Spanje.
De deurwaarder,
B.R. Roos

EDITIE NO. 10
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Uitgever:
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Integratie

FAILLISSEMENT
Bij vonnis van 22 maart 2018 van het Gerecht
in Eerste Aanleg van Aruba is Oduber Contractor II N.V., gevestigd en kantoorhoudende
te Bernhardstraat 267, San Nicolas, Aruba, in
staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. J.M. (Jeannot) de Cuba tot curator en benoeming van mr. J.J. Verhoeven tot
rechter-commissaris.
Schuldeisers van de gefailleerde worden verzocht om hun vorderingen, gestaafd door bescheiden, onder vermelding van eventuele
voorrechten ter verificatie in te dienen bij de
curator.
De curator,
J.M. de Cuba
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LIQUIDATIE
MARHAN A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van
de aandeelhoudersvergadering gehouden op
23 april 2019 tot ontbinding van bovengenoemde vennootschap.
Vanwege het feit dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Orangefield (Aruba) N.V.
Watapanastraat 7
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
DE SCHRIJFCOACH VAN ANDEL V.B.A.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt dat in het kader van de liquidatie van de bovengenoemde
vennootschap er geen plan van uitkering is
opgesteld wegens gebrek aan baten; de liquidatie-uitkering is nihil.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Byande van Andel
San Barbola 249
Aruba
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende deurwaarder van 12 april 2019, is JOSE LUIS
BAUTISTA TAVAREZ, zonder bekende
woon- en of verblijfplaats,
BETEKEND:
een grosse van de beschikking van 7 januari
2019, waarbij ten verzoeke van MONICA
STELLA HURTADO ARTUNDUAGA, wo-

nende in Aruba, de echtscheiding is uitgesproken tussen partijen, op 7 november 2013
in Aruba met elkander gehuwd.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende deurwaarder van 12 april 2019, is EDEL RODRIGUEZ ROSA, zonder bekende woon- en of
verblijfplaats,
BETEKEND:
een grosse van de beschikking van 14 januari
2019, waarbij ten verzoeke van IRMA BERNADETA HIRONIMO, wonende in Aruba,
de echtscheiding is uitgesproken tussen partijen, op 4 november 2008 in Aruba met elkander gehuwd.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, L.R. Morales-Wix,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 2 mei 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is
SAMEH FOUAD SADEK, zonder bekende
woon- en of verblijfplaats in Aruba,
OPGEROEPEN:
om op woensdag 21 augustus 2019 des voormiddags om 08.30 uur, ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat 51 in Aruba,
te verschijnen, teneinde op het door de
rechtspersoon naar recht van Canada (provin-
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cie Ontario) ASTRAZENECA CANADA
INC. (“AstraZeneca”), gevestigd te 1004
Middlegate Road, Mississauga, Ontario L4Y
1M4, Canada ingediend verzoek te worden
gehoord.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, L.R. Morales-Wix, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, van 7 mei 2019, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur van
de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan
voor GEZIEN heeft getekend, is RONALD
FRANCISCO ERASMUS, officieel ingeschreven te Paradera # 71, doch zonder bekende woon- en of verblijfplaats in Aruba,
OPGEROEPEN:
om op woensdag 28 augustus 2019 des voormiddags om 08.30 uur, ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat 51 in Aruba,
te verschijnen, teneinde op het door de naamloze vennootschap ARUBA BANK N.V., gevestigd en kantoorhoudende in Aruba ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 25 april 2019,

waarvan een afschrift is gelaten aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is ten
verzoek van Blanca Ligia BARRERA
BECERRA, wonende in Aruba,
WEDEROPGEROEPEN IN KORT GEDING
Olga Lucia MANJARRES, met onbekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba, om op
donderdag 16 mei 2019 des namiddags om
14:30 uur, ter terechtzitting van het Gerecht
in Eerste Aanleg van Aruba, ten Raadhuize
aan de J.G. Emanstraat no. 51, Oranjestad in
Aruba te verschijnen, teneinde op de door requirante tegen haar ingestelde verzoekschrift
te worden gehoord.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba van 3 mei 2019, waarvan
een afschrift is gelaten aan de directeur van
de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan
voor GEZIEN heeft getekend, is aan Roque
Daniel PERNETT GUTIERREZ, conform de
verklaring van uit het Bevolkingsregister van
Aruba
of
Roque
Daniel
PERNET
GUTIERREZ conform huwelijksakte van Colombia, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders;
BETEKEND:
Een grosse van de beschikking van 11 maart
2019 ten verzoeke van Margarita AMPARO
DE MESA, wonende in Aruba, waarbij de
echtscheiding tussen partijen, op 25 april
2000 in Colombia met elkander gehuwd is
uitgesproken.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
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AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende deurwaarder van 3 mei 2019, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Directeur van de DWJZ in
Aruba, die het origineel voor GEZIEN heeft
getekend, is aan Ronny Rafael Reyes, zonder
bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba
of elders, ten verzoeke van de Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba, gevestigd en
kantoorhoudende in Aruba;
AANGEZEGD;
dat op donderdag 13 juni 2019 des voormiddags om 10:00 uur, de hierna omschreven onroerend goed, gelegen te Sero Blanco in Aruba, kadastraal bekend als Land Aruba, Sectie
P nummer 2214, in het openbaar zal worden
verkocht, door de aangewezen notaris welk
hierbij kortheidshalve wordt verwezen;
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 6 mei 2019 van de deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Directeur van de DWJZ in
Aruba, die het origineel voor GEZIEN heeft
getekend, is OTHELIA KEITHIA HUGHES,
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op woensdag 28 augustus 2019 des voormiddags om 08:30 uur, ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51
in Aruba, te verschijnen teneinde op het door
Leroy Pinnock ingediend verzoek te worden
gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos

STATUTEN VAN DE VERENIGING
"ARUBA UMPIRES UNI"
NAAM en ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam "ARUBA
UMPIRES UNI " en is gevestigd op Aruba.
De naam "ARUBA UMPIRES UNI wordt
kortheidshalve aangeduid met UNI.
DUUR VERENIGINGSJAAR
Artikel 2
De vereniging is opgericht op 11 augustus
2015 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
DOEL
Artikel 3
De UNI stelt zich ten doelde belangen van de
UMPIRES te bevorderen en te behartigen.
Dit doel te bereiken door:
a. De kennis van de regels van de baseballsport bij haar leden en liefhebbers
van deze sport te bevorderen.
b. Het corrigeren en bevorderen van de
kennis van de umpires.
c. De zorg dragen voor voldoende en adequaat materiaal voor het correct en veilig leiden van deze sport.
d. Het bevorderen van de kameraadschap
tussen haar leden onderling.
e. Het beschermen van de leden tegen onrechtmatige handelingen.
f.
Het verlenen van bijstand aan of het
treffen van maatregelen voor en ten behoeve van welk lid dan ook dat onrechtvaardig is behandeld.
g. Het verlenen van bijstand aan sportverenigingen om de belangen van deze
sport behartigen.
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h.
i.

j.

k.

Het waken over de belangen van
scheidsrechters in het algemeen.
Het onderhouden van contact met organisaties en instanties die het beoefenen
en bevorderen van deze sport ten doel
hebben.
Het onderhouden van contact met buitenlandse organisaties die op hetzelfde
gebied werken.
Alle andere wettelijke middelen die aan
het doel bevorderlijk kunnen zijn.

2.

3.

LEDEN
Artikel 4
De UNI bestaat uit gewone leden, ereleden en
medewerkers.
a. Gewone leden zijn zij die zich als zodanig schriftelijk zijn ingeschreven.
b. Ere leden zijn zij die, vanwege hun bijzondere verdiensten jegens de vereniging als zodanig op voorstel van het bestuur door de Algemene Vergadering
zijn genoemd.
c. Ondersteunede leden zijn zij die; hun
medewerking verlenen aan de UNI als
umpires, maar die om welke redenen
dan ook geen lid van de UNI zijn. Onderstuenede leden hebben geen verplichting jegens de vereniging.
LIDMAATSCHAP

OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP
NAMENS DE UNI
Artikel 6
1.

Artikel 5
1.

Het lidmaatschap als gewoon lid wordt
verkregen door het invullen van een
schriftelijk verzoek via een lidmaatschapsformulier van de UNI, waarover
het bestuur beslist. Bij een negatief besluit van het bestuur aangaande een verzoek tot lidmaatschap, wordt binnen
veertien dagen na ontvangst dit besluit
schriftelijk door de secretaris aan de betrokkene in kennis gegeven. Bij een po-

sitief besluit kan het nieuwe lid mondeling op de hoogte worden gebracht.
Van de toelating, zomede van de weigering tot toelating wordt mededeling gedaan aan de gewone leden.
Het lidmaatschap van een gewoon lid
eindigt door:
a. schriftelijke opzegging van het lid
aan het bestuur. Geschiedt deze
opzegging in de loop van het verenigingsjaar, dan blijft het lid zijn
rechten en verplichtingen tegenover de UNI over de resterende
verenigingsjaar niettemin behouden.
b. Het aanvaarden van een bestuursfunctie in het bestuur van de Amateur Baseball Bond Aruba.
c. Het aanvaarden van het lidmaatschap van een bij de Amateur Baseball Bond Aruba aangesloten
vereniging.
d. Opzegging van het lidmaatschap
door het bestuur.
e. Royement.
f'
De dood van het lid.

2.

3.

Het lidmaatschap van een lid kan worden opgezegd wanneer dat lid zich niet
gehouden heeft aan de vereisten die
voor het lidmaatschap in deze statuten
zijn vastgelegd. Alsook indien redelijkerwijs van de UNI niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk
van het besluit, met opgaaf van redenen,
in kennis gesteld.
Het betrokken lid staat binnen een
maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep bij de algemene ledenvergadering open.
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4.
5.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep, is het lid geschorst.
Een geschorst lid heeft toegang tot de
vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en heeft het recht
daarover het woord te voeren.
ROYEMENT VAN EEN LID
Artikel 7

1.

2.

3.

4.
5.

Royement kan worden uitgesproken,
indien een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de UNI
handelt, of de UNI op onredelijke wijze
benadeelt.
Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk
van het besluit, met opgaaf van redenen,
in kennis gesteld.
Het betrokken lid staat binnen een
maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep bij de algemene ledenvergadering open.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep, is het lid geschorst.
Een geschorst lid heeft toegang tot de
vergadering waarin het besluit tot royering wordt behandeld en heeft het recht
daarover het woord te voeren.

volstrekte meerderheid van stemmen, mits in
deze statuten anders mocht zijn bepaald. Het
stemmen geschiedt schriftelijk wanneer het
personen betreft en mondeling wanneer het
zaken betreft. Staken de stemmen bij stemming over personen dan vindt herstemming
plaats. Staken de stemming over zaken dan
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Op een vergadering kan een afwezig lid zijn
stem op een generlei wijze door een ander laten uitbrengen.
HET BESTUUR
Artikel 10
1.

2.

3.

4.

5.
GELDMIDDELEN
Artikel 8
6.
De geldmiddelen van de UNI bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. subsidies en donaties;
c. alle andere wettelijke verkregen inkomsten.

7.

STEMRECHT
Artikel 9
8.
Alleen de gewone leden hebben op de vergadering stemrecht. Elk lid heeft slechts een
stem. Alle besluiten worden genomen met

Het bestuur wordt door de Algemene
Ledenvergadering gekozen uit de gewone leden.
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf en ten hoogste
negen meerderjarige op Aruba woonachtige personen.
De bestuursfuncties zijn: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester
en een of meerdere commissarissen.
De bestuursleden worden voor een tijd
van twee jaar gekozen. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
De voorzitter wordt in de functie gekozen: de overige bestuursfuncties worden
onderling verdeeld in een bestuursvergadering.
Bij verhindering van de voorzitter wordt
deze vervangen door de ondervoorzitter
en bij diens afwezigheid door de secretaris.
Het bestuur bepaalt de wijze waarop de
contributie en andere inkomsten worden
geïnd, beheert de geldmiddelen van de
UNI en geeft uitvoering aan de statuten,
het Huishoudelijk Reglement en besluiten der Algemene Vergadering.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de
voorzitter, de secretaris en de penningmeester en vertegenwoordigt de UNI in
en buiten de rechten.

JAARGANG 2019 EDITIE NO. 10

LANDSCOURANT VAN ARUBA
10 mei 2019
Pagina 7
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

9.

Het bestuur mag die commissies benoemen die het nodig acht om hem bij
te staan.

BUITENGEWONE ALGEMENE
LEDENVERGADERINGEN
Artikel 13

JAARLIJKSE ALGEMENE
LEDENVERGADERING

1.

Artikel 11
In elk verenigingsjaar wordt uiterlijk in de
maand juni de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Op deze vergadering zal:
a. verslag worden uitgebracht door het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar;
b. het bestuur rekening en verantwoording
afleggen over het financieel beheer der
geldmiddelen gedurende het afgelopen
verenigingsjaar;
c. verslag worden uitgebracht door de
Kascommissie;
d. een kascommissie worden benoemd bestaande uit drie gewone leden, ten einde
controle uit te oefenen over de boeken
en de bescheiden gedurende het lopende
verenigingsjaar. De leden van de Kascommissie mogen geen bestuursleden
zijn;
e. eventueel de bestuursverkiezing plaatsvinden.

2.

BESTUURSVERGADERINGEN
3.
Artikel 12
1.

2.

Bestuursvergaderingen worden gehouden telkens als de voorzitter zulks nodig
acht, alsmede op verzoek van twee of
meer bestuursleden. Alle besluiten in
bestuursvergaderingen worden genomen
met volstrekte meerderheid van stemmen. Staken de stemmen dan beslist de
voorzitter.
Bestuursvergaderingen zijn slechts geldig indien de helft plus een, naar beneden afgerond, van het aantal bestuursleden aanwezig is.

Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden wanneer de
voorzitter of het bestuur dit wenselijk
acht, of op schriftelijk verzoek van ten
minste een tiende deel der stemgerechtigde leden. In het laatste geval dient de
wens daartoe onder opgave van redenen
en voorzien van toelichting op het te
behandelen onderwerp schriftelijk aan
het bestuur te worden kenbaar gemaakt.
Blijft het bestuur in gebreke de vergadering te houden binnen vier weken na
ontvangst van het vorenbedoelde verzoek, dan zijn de verzoekers gerechtigd
zelf een vergadering bijeen te roepen en
te houden. Staande de vergadering kiezen zij uit hun midden een voorzitter en
een secretaris die respectievelijk met de
leiding der vergadering en het aantekenen der notulen worden belast.
Oproeping tot een algemene ledenvergadering geschiedt schriftelijk met inachtneming van een oproepingstermijn
van tien dagen, de dag van verzending
van de oproepingen en de vergadering
niet meegerekend, onder vermelding
van de te behandelen onderwerpen.
Algemene Ledenvergaderingen zijn geldig, indien ten minste de helft plus een
van het aantal stemgerechtigde leden
aanwezig is. Is dit aantal niet aanwezig,
dan wordt opnieuw een algemene ledenvergadering belegd, met in achtneming van de oproepingstermijn vermeld
in lid 2 van dit artikel, welke vergadering rechtsgeldig is, ongeacht het aantal
aanwezige stemgerechtigde leden.
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1.

2.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ONTBINDING

Artikel 14

Artikel 16

Het Huishoudelijk Reglement bepaalt en
omschrijft al datgene wat betrekking
heeft op het beheer en de inrichting van
de UNI, doch mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze Statuten of met de Wet.
Het Huishoudelijk Reglement wordt
door de Algemene Ledenvergadering
vastgesteld, gewijzigd of aangevuld en
is direct van kracht.

1.

2.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 15
1.

2.

3.

4.

Besluiten tot wijziging van deze statuten
kunnen alleen genomen worden in een
speciaal daartoe bijeengeroepen buitengewone algemene ledenvergadering,
waarin ten minste tweederde van het
aantal stemgerechtigde leden aanwezig
is en met een meerderheid van tweederde van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen.
Indien het vereiste aantal leden niet
aanwezig is, zal binnen een maand een
tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin tot het beoogde doel met
de meerderheid van drie vierde der geldig uitgebrachte stemmen besloten zal
worden, ongeacht het aantal der aanwezige leden.
De Algemene Ledenvergadering voor
wijziging der Statuten bijeengeroepen
moet ten minste vier weken van tevoren
schriftelijk aan de leden aangekondigd
zijn, met opgave van het voorstel of
voorstellen tot wijziging.
De gewijzigde Statuten treden onmiddellijk in werking na de goedkeuring
door de Gouverneur van Aruba

3.

Besluiten tot ontbinding van de UNI
kunnen alleen genomen worden in een
speciaal daartoe bijeengeroepen buitengewone algemene ledenvergadering,
waarin ten minste tweederde van het
aantal stemgerechtigde leden aanwezig
is en met een meerderheid van drie
vierde der aantal geldig uitgebrachte
stemmen.
Indien het vereiste aantal leden niet
aanwezig is, zal binnen twee maanden
een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin tot het beoogde doel
met de meerderheid van drie vierde der
geldig uitgebrachte stemmen besloten
zal worden ongeacht het aantal der aanwezige leden.
Bij ontbinding zal het laatst in functie
zijnde bestuur met de vereffening worden belast, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Tevens wordt op deze vergadering, waarin tot ontbinding
wordt besloten, de wijze bepaald waarop de liquidatie zal geschieden, zulks
met inachtneming van het bepaalde in
artikel 1680 van het Burgerlijk Wetboek
van Aruba is in 2009 opgenomen in
boek 7A (A 2009 no. 75). Op dezelfde
vergadering wordt tevens beslist over de
wijze waarop een eventueel batig saldo
zal worden besteed.
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SLOTBEPALINGEN
Artikel 17
1.

2.

In alle gevallen waarin deze statuten of
het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist de Algemene Ledenvergadering.
Deze statuten treden onmiddellijk in
werking na goedkeuring door de Gouverneur.

Aldus vastgesteld in de Buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden op Aruba,
op 16 Mei, 2017.
HET BESTUUR
Samuel Frank
Voorzitter
Michael F. Davelaar
Secretaris
Reynaldo Sprott
Penningmeester
Benito A. van der Biezen
Vicevoorzitter
Hendrik F. Leander
Tweede-secretaris
Jose R. Pers
Tweede-Penningmeester
Rigoberto Grovell
Commissaris
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IN OMLOOP GEBRACHTE BETAALMIDDELEN
Per 31 december 2018
(ARTIKEL 13 VAN DE LANDSVERORDENING REGELING GELDSTELSEL
AB 1991 no. GT 34)
Denominatie

Bankbiljetten in circulatie
Opname
Storting
Vernietigd in
in 2018
in 2018
2018

Stand per
1/1/2018
(1)

(2)

(3)

(4)

Aantal in
circulatie
2018

Waarde (in Afl.)
in circulatie
2018

(5=1+2-3)

(6)

500

7.491

410

606

238

7.295

3.647.500

100

2.435.341

2.632.377

2.636.136

200.953

2.431.582

243.158.200

50

352.228

674.364

642.136

228.217

384.456

19.222.800

25

843.700

1.013.689

1.010.538

568.336

846.851

21.171.275

10

940.487

286.137

243.131

116.926

983.493

9.834.930

5

175.965

-

33

-

175.932

879.660

________

________

________

________

________

__________

Totaal

4.755.212

4.606.977

4.532.580

1.114.670

4.829.609

297.914.365

Denominatie

Stand per
1/1/2018

Munten in circulatie
Opname
Storting
in 2018
in 2018

(1)

(2)

(3)

Aantal in
circulatie
2018

Waarde (in Afl.)
in circulatie
2018

(4=1+2-3)

(5)

5,00

2.199.660

85.339

-

2.284.999

11.424.995,00

2,50

102.408

965

-

103.373

258.432,50

1,00

11.883.073

469.000

2.161

12.349.912

12.349.912,00

0,50

9.325.122

469.000

709

9.793.413

4.896.706,50

0,25

18.495.582

828.000

2.504

19.321.078

4.830.269,50

0,10

28.330.564

1.176.002

6.000

29.500.566

2.950.056,60

0,05

27.992.480

1.401.000

4.140

29.389.340

1.469.467,00

_________

________

_______

_________

___________

98.328.889

4.429.306

15.514

102.742.681

38.179.839,10

Totaal

Verkochte muntsetten in 2018

Totaal

Aantal

Waarde (in Afl.)

60

2.662,00

Verkochte herdenkingsmunten in 2018
Aantal

Waarde (in Afl.)

139

22.314,00

Totaal

MINISTER VAN FINANCIEN, ECONOMISCHE ZAKEN
EN CULTUUR
MEVROUW MR. XIOMARA J. RUIZ-MADURO
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LANDSBESLUIT
VAN 19 MAART 2019 No. 22
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Onderwijs, Wetenschap
en Duurzame Ontwikkeling

Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening Universiteit van Aruba er een College van Curatoren bestaat;
dat de leden van het College van Curatoren bij landsbesluit wordt benoemd en ontslagen;
dat mevrouw mr. J. de Cuba bij Landsbesluit van 10 maart 2016 No.11, MinOnd/237/16, met
ingang van 17 juli 2014 als lid van het College van Curatoren is benoemd voor een periode
van vier jaren;
dat de zittingstermijn van mevrouw mr. J. de Cuba per 17 juli 2018 is verlopen;
dat abusievelijk niet is voorzien in de ontslagverlening van mevrouw mr. J. de Cuba als lid
van het College van Curatoren;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om aan mevrouw mr. J. de Cuba, met terugwerkende kracht tot 17 juli 2018, haar ontslag te verlenen als lid van het College van Curatoren;
Gelet op:
Artikel 7, tweede lid, van de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 1988 no. 100);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 17 juli 2018, aan mevrouw mr. J. de Cuba als lid van het College van Curatoren, haar ontslag te verlenen onder dankzegging voor de door haar bewezen diensten;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 19 maart 2019
J.A. Boekhoudt

De Minister van Onderwijs, Wetenschap
en Duurzame Ontwikkeling,
A.R. Lampe
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LANDSBESLUIT
VAN 16 APRIL 2019 No. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de minister belast met Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu

Gelezen:
de Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling, AB 2006 no. 38;
het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van 20 december 2018, houdende instelling van het Parke Marino Aruba, (Landsbesluit Parke Marino Aruba), AB 2018 no. 77);
Overwegende:
dat ingevolge artikel 3 lid 1 van het Landsbesluit Parke Marino Aruba een instantie wordt
aangewezen die belast is met het beheer van het Parke Marino Aruba;
dat het de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu behaagt om in de
in het dictum genoemde stichting te benoemen als beheerder van het Parke Marino Aruba in
overeenstemming met het bepaalde in de hierna te noemen landsverordening;
Gelet op:
artikel 3 lid 1 van het Landsbesluit Parke Marino Aruba, (AB 2018 no. 77);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden de hieronder genoemde stichting aan te wijzen als beheerder van het
Parke Marino Aruba:
 Stichting: Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA)

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 16 april 2019
J.A. Boekhoudt

De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu,
O.E. Oduber
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN
23 APRIL 2019
DE MINISTER VAN FINANCIËN,
ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR
Gelezen:
het verzoekschrift, ingevolge artikel 9 van de Monumentenverordening (AB 1991 no. GT
46), van de Stichting Monumentenfonds Aruba, strekkende tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 8 van de voornoemde landsverordening;
Overwegende:
dat het voorbedoelde verzoekschrift strekt tot het verrichten van werkzaamheden aan het monument plaatselijk bekend als B. van de Veen Zeppenfeldstraat 7, San Nicolas, en kadastraal
bekend als sectie A afdeling 4, nummer 328;
dat de werkzaamheden aan het monument worden verricht in het kader van het project “Restauratie Uncle Louis Store”;
dat de aangegeven waarden genoemd in de bladen van het Monumentenregister met betrekking tot het monument van algemeen belang worden geacht. B. van de Veen Zeppenfeldstraat 7 heeft het monumentnr. R.4.029-10-014 en is op 28 september 2010 ingeschreven als
beschermd monument in het Monumentenregister;
Gezien:
de correspondentie van 17 januari 2019, 2 april 2019 en 9 april 2019 van het Monumentenbureau;
de correspondentie van 5 maart 2019 en 4 april 2019 van de aanvrager;
de omschrijving en tekeningen voor het project “Restauratie Uncle Louis Store, B. van de
Veen Zeppenfeldstraat 7”, ingediend op 22 november 2018;
de naderhand ingediende stukken van 5 maart 2019 en 11 april 2019.
Gehoord:
De monumentenraad zoals vermeld ingevolge artikel 9, tweede lid, van de Monumentenverordening;
Gelet op:
de artikelen 8 en 9 van de Monumentenverordening (AB 1991 no. 46);
het Monumentenhandboek Aruba;
de ministeriële beschikking d.d. 19 oktober 2009, no. 1103 tot verlening van mandaatbevoegdheid aan de directeur van het Monumentenbureau;
HEEFT BESLOTEN:
Met ingang van heden aan de Stichting Monumentenfonds Aruba (aanvrager), een vergunning als
bedoeld in artikel 8 van de Monumentenverordening (AB 1991 no. GT 46) te verlenen, om in het
kader van het project “Restauratie Uncle Louis Store”, werkzaamheden te kunnen verrichten aan
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het beschermd monument, plaatselijk bekend als B. van de Veen Zeppenfeldstraat 7, San Nicolas,
en kadastraal bekend als sectie A, afdeling 4, nummer 328 onder de voorwaarde dat:
a. de voorwaarden voor het verlenen van een monumentenvergunning, het Monumentenhandboek Aruba, versie 1.0 van 10 juni 2016 is aangevuld met versie 2.0 van 22 juni 2018, van
toepassing zijn verklaard;
b. de voorwaarden voor het verlenen van een monumentenvergunning, MB 18/165, d.d. 20 juni
2018 van toepassing zijn en genoemd worden in het monumentenhandboek Aruba;
c. aanvraag vergunning “Restauratie Uncle Louis Store, B. van de Veen Zeppenfeldstraat 7, is
op 6 december 2018 ontvankelijk verklaard;
d. deze beschikking van toepassing is op de tekeningen (70 stuks), omschrijving/bestek (144
pagina’s), kleurenschema (9 pagina’s), foto’s (8 pagina’s), opnamerapport (9 pagina’s) en betonschaderapport (5 pagina’s), voor het project “Restauratie Uncle Louis Store” van Archiosa
en Time Line Services;
e. De tekeningen, omschrijving, kleurenschema, foto’s, opnamerapport en betonschaderapport
die goedgekeurd zijn zullen voorzien zijn van een stempel “monumentenvergunning” van het
Monumentenbureau;
f.
deze beschikking onder gelijke dagtekening zal worden verzonden aan diegenen die als eigenaren en anderszins zakelijke gerechtigden in kadastrale legger of belanghebbende bekend
staan alsmede de gebruiker;
g. indien tijdens de verplaatsing/wijziging/herstel/gebruik etc. van het beschermd monument tot
dan toe onbekende onderdelen van het monument worden aangetroffen, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze (cultuur)historische waarde bezitten, dient onverwijld
contact opgenomen te worden met het Monumentenbureau om te bezien of een nadere planbeoordeling nodig is. Dit geldt ook voor elementen in het interieur en bijbehorend terrein tot
en met omrastering;
h. alle bestaande materialen, houtwerk, tegels, dakpannen, steen en pleisterlagen, plafonds,
muurschilderingen, etc. zowel van het exterieur als interieur, terrein inclusief omrastering
mogen slechts na overleg met het Monumentenbureau verwijderd worden indien dit niet expliciet op de foto/tekening of in de omschrijving is aangegeven;
i.
indien tijdens de uitvoering wijzigingen worden gedaan anders dan waarvoor deze vergunning is afgegeven dient de wijziging(en) binnen twee weken te worden ingediend nadat de
wijziging is uitgevoerd;
j.
de startdatum en beëindigingsdatum van de werkzaamheden gemeld dient te worden bij het
Monumentenbureau;
k. de monumentenvergunning en de tekening(en) of andere documentatie, etc. tijdens de werkzaamheden op de bouwplaats aanwezig moeten zijn.
Gegeven te Oranjestad, 23 april 2019
De Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur
Namens deze,
De Directeur Monumentenbureau
w.g. Y.W.B.M. Webb-Kock B.Sc.
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN
29 APRIL 2019
DE MINISTER VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Overwegende:
dat het vingerende Ruimtelijke Ontwikkelingsplan (hierna het “ROP” van Aruba tot 19 mei
2019 geldig is;
dat er een traject is ingezet om een nieuw ROP te maken en vast te stellen;
dat op 15 januari 2019 het concept nieuwe ROP ter inzage is gelegd;
dat op 15 maart 2019 conform artikel 6 lid 4 artikel 4 lid 2 van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling de periode voor het indienen van zienswijzen is afgelopen;
dat gezien de omvang van het aantal zienswijzen de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu een vaststellen van het ROP per 19 mei 2019 niet haalbaar acht;
dat ter voorkoming van een beleidsleemte het wenselijk is dat conform artikel 4 lid 2 van de
Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling het vigerende ROP wordt verlengt met twee
maanden;
Gelet op:
artikel 4 lid 2 van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling
HEEFT BESLOTEN:
I.

conform artikel 4 lid 2 van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling het vigerende ROP
te verlengen met twee maanden, mitsdien tot 19 juli 2019 geldig is;
Oranjestad, 29 april 2019

De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu,
O.E. Oduber
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